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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή διαπραγµατεύεται το πλαίσιο διδασκαλίας του προγραµµατισµού στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε κύρια έµφαση στο Ενιαίο Λύκειο. Αναλύονται οι γνωστικοί 
στόχοι και το πλαίσιο γνώσεων στον προγραµµατισµό και προτείνονται διδακτικές 
προσεγγίσεις και δραστηριότητες που στοχεύουν στην εποικοδόµηση των βασικών εννοιών 
και γνώσεων του προγραµµατισµού και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 
προβληµάτων. Προτείνεται ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο διδασκαλίας των αρχών 
προγραµµατισµού στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και ο σχεδιασµός των κατάλληλων 
παρεµβάσεων, οι οποίες κινούνται σε τρεις άξονες: αναδιαµόρφωση των Προγραµµάτων 
Σπουδών Πληροφορικής, σχεδιασµός ολοκληρωµένων διδακτικών σεναρίων και 
δραστηριοτήτων, οργάνωση δράσεων επιµόρφωσης και συνεχούς υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδακτική Προγραµµατισµού, Πλαίσιο ∆ιδασκαλίας, Κοινωνικός 
Εποικοδοµισµός 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΕ 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών 
έχουν άµεση επίδραση στην εφαρµογή της Πληροφορικής και των τεχνολογιών της στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η εξοικείωση µε τους υπολογιστές, ο τεχνολογικός 
αλφαβητισµός, η κατανόηση βασικών εννοιών της Πληροφορικής και η ανάπτυξη 
σχετικών δεξιοτήτων θεωρούνται τµήµα του πυρήνα της βασικής εκπαίδευσης, 
αντίστοιχης σπουδαιότητας µε την ανάγνωση, τη γραφή, τα µαθηµατικά και τις φυσικές 
επιστήµες (Unesco/IFIP 2000). 

Από την άλλη µεριά, οι υπολογιστές και τα νέα περιβάλλοντα των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο µε τον 
οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστάνουν, 
παρουσιάζουν, µεταφέρουν και αξιοποιούν την πληροφορία. ∆ιαµορφώνουν και 
καθορίζουν νέου τύπου δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν  οι µαθητές στα 
πλαίσια των σπουδών γενικής παιδείας, όπως αναζήτηση, εύρεση και αξιολόγηση της 
πληροφορίας, ανάλυση-σύνθεση, µοντελοποίηση λύσεων, συνεργατική επίλυση 
προβληµάτων, αλληλεπίδραση, δια βίου µάθηση. Κυρίως όµως, µεταβάλλουν το πώς 
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µαθαίνουν τα παιδιά, το τι µαθαίνουν, σε ποια περιβάλλοντα και µε ποιους 
µαθαίνουν.  

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη µια µεγάλη συζήτηση σχετικά µε τη χρήση 
των υπολογιστών ως γνωστικά εργαλεία στο πλαίσιο εποικοδοµιστικών και 
κοινωνικογνωστικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και τη µάθηση (Jonassen 2000, 
Κόµης 2004). Προτείνονται εργαλεία γενικού σκοπού, όπως είναι περιβάλλοντα και 
γλώσσες προγραµµατισµού, υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδοµένων, λογισµικά 
παρουσιάσεων, καθώς και ειδικά περιβάλλοντα σχεδιασµένα για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς (εκπαιδευτικά λογισµικά) που αξιοποιούν τις πολυµεσικές και δικτυακές 
τεχνολογίες.  

Για µια µεγάλη περίοδο, ιδιαίτερα µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’80, η διδασκαλία 
της Πληροφορικής ταυτιζόταν, ουσιαστικά, µε τη διδασκαλία του προγραµµατισµού, 
τόσο στη τριτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αυτό ίσχυε µέχρι το 
1998 και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µε τη διδασκαλία του προγραµµατισµού 
στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση (Basic, Pascal, Cobol) και στο γυµνάσιο (Logo, 
Basic). Από την άλλη µεριά, τα τελευταία χρόνια, η µεγάλη προσπάθεια που γίνεται, 
διεθνώς, µε στόχο τη διάχυση και την εφαρµογή των ΤΠΕ στην ευρύτερη εκπαιδευτική 
διαδικασία, έχει θέσει σε δεύτερη µοίρα τη συζήτηση για τη διδασκαλία της 
Πληροφορικής και του προγραµµατισµού.  

Τα πεδία της Πληροφορικής και των ΤΠΕ έχουν πολλά κοινά στοιχεία µεταξύ τους 
σε βαθµό που, πολλές φορές, δηµιουργείται σύγχυση, τόσο σε επίπεδο κοινής αντίληψης 
όσο και σε αυτό της εκπαιδευτικής κοινότητας ή των φορέων εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Απαιτείται λοιπόν η διάκριση των δύο πεδίων, αυτών καθαυτών, αλλά και του ρόλου 
τους στα πλαίσια ενός σύγχρονου Προγράµµατος Σπουδών. Επιγραµµατικά µπορούµε 
να πούµε ότι, η επιστήµη της Πληροφορικής ασχολείται µε τη µελέτη του σχεδιασµού 
και της ανάπτυξης των εργαλείων της ψηφιακής τεχνολογίας (υλικού και λογισµικού) 
και έχει τρεις αλληλοεξαρτώµενες διαστάσεις:  επιστηµονική, τεχνολογική και 
πρακτική. Από την άλλη µεριά, οι ΤΠΕ επικεντρώνονται στη χρήση και στην εφαρµογή 
των εργαλείων αυτών για την αναπαράσταση, διαχείριση και µετάδοση της πληροφορίας 
σε όλες τις µορφές της. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κάποια αντικείµενα του Προγράµµατος Σπουδών της 
Πληροφορικής επικαλύπτονται µε αυτά των ΤΠΕ. Από την άλλη µεριά, η χρήση και η 
εφαρµογή των ΤΠΕ ως εργαλείο έρευνας, µελέτης, συνεργασίας και µάθησης 
προτείνεται στη βάση του ευρύτερου εννοιολογικού και µεθοδολογικού πλαισίου της 
Πληροφορικής. Υπάρχουν όµως αρκετά επιµέρους αντικείµενα και χαρακτηριστικά που 
είναι διαφορετικά ή έχουν µικρή σχέση µεταξύ τους. Για παράδειγµα, η σχεδίαση, 
ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αλγορίθµων είναι θεµελιώδης ιδέα στην Πληροφορική 
αλλά δεν εµφανίζεται στο πεδίο των ΤΠΕ.  

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
χώρας µας έχει, πλέον, µια εικοσαετή ιστορία. Παράλληλα, συµπληρώνονται επτά 
χρόνια από την εφαρµογή του Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών 
Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ 1998). Η παρούσα φάση κρίνεται ώριµη για την 
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αναδιαπραγµάτευση του συνολικού πλαισίου διδασκαλίας της Πληροφορικής στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και τη διάκρισή της από τον αδιαµφισβήτητα σηµαντικό 
ρόλο των ΤΠΕ στο Πρόγραµµα Σπουδών. Η εργασία αυτή προτείνει την ανάπτυξη και 
εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου παιδαγωγικού πλαισίου για τη διδασκαλία του 
προγραµµατισµού, το οποίο θα στοχεύει στην επίτευξη των διδακτικών στόχων του 
Προγράµµατος Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία του προγραµµατισµού 
θεωρείται ως µέσο ανάπτυξης της αλγοριθµικής σκέψης και ως µεθοδολογία επίλυσης 
προβληµάτων.  

 
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Το πρωταρχικό ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί επαρκώς είναι το εξής: Ποιος είναι 
σήµερα ο σκοπός και οι ειδικοί στόχοι του µαθήµατος της Πληροφορικής στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση; Είναι προφανές ότι ένα µάθηµα Πληροφορικής γενικής 
παιδείας δεν πρέπει να περιορίζεται απλά στην εξοικείωση των µαθητών µε τους 
υπολογιστές, τα λειτουργικά περιβάλλοντα και τα βασικά λογισµικά γενικής χρήσης, 
όπως συµβαίνει µέχρι τώρα. Ο γενικός σκοπός είναι ευρύτερος και πρέπει να στοχεύει 
στην κατανόηση των βασικών αρχών της επιστήµης της Πληροφορικής και του 
προγραµµατισµού, καθώς και στην εξοικείωση και ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών 
επίλυσης προβληµάτων µε χρήση των σύγχρονων υπολογιστικών µέσων. Οι παραπάνω 
στόχοι φαίνεται ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν στο πλαίσιο των παραδοσιακών 
γνωστικών αντικειµένων, παρά τα όσα προβλέπει η ολιστική προσέγγιση ένταξης των 
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κόµης & Μικρόπουλος 2001).  

Ο σωστός σχεδιασµός ενός µαθήµατος Πληροφορικής, γενικής παιδείας, για τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση πρέπει να έχει ως αφετηρία την αναγκαιότητα της 
διδασκαλίας του στα σχολεία. Στην κατεύθυνση αυτή ανακύπτουν και πρέπει να 
απαντηθούν τα εξής ερωτήµατα: 
1. Υπάρχει ένα δοµηµένο σύστηµα γνώσεων, πληροφοριών, µεθόδων και τεχνικών 

στην Πληροφορική, το οποίο αναγνωρίζεται ως συσσωρευµένη γνώση απολύτου 
κύρους και θα πρέπει να αναπαραχθεί και να µεταδοθεί µέσω της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας;  

2. Ποιες είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες στην Πληροφορική που θεωρούνται 
απαραίτητες στα πλαίσια του Προγράµµατος Σπουδών γενικής παιδείας; 

3. Η Πληροφορική προσφέρει στους µαθητές ειδικές µεθοδολογίες επίλυσης 
προβληµάτων που δεν µπορούν να καλλιεργηθούν από άλλα συναφή αντικείµενα 
ακόµη και µε τη χρήση εργαλείων των ΤΠΕ;  

4. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε οι µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να 
γνωρίσουν και να αξιολογήσουν τις πολλαπλές εφαρµογές και τις επιδράσεις που έχει 
η Πληροφορική και οι τεχνολογίες της στον κοινωνικό, εργασιακό, εκπαιδευτικό, 
επιστηµονικό και πολιτιστικό τοµέα; 
Στην κατεύθυνση αυτή, καλείται ένα σύγχρονο Πρόγραµµα Σπουδών για τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση να διακρίνει και να εξειδικεύσει την Πληροφορική, ως 
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αντικείµενο γενικής παιδείας, σε ένα πλαίσιο που προσδιορίζεται από  τέσσερις 
αλληλοεξαρτώµενες συνιστώσες: 
Η Πληροφορική ως επιστήµη: ∆ιαπραγµάτευση των αρχών που θεµελιώνουν την 
Πληροφορική ως επιστήµη στο ευρύτερο πλαίσιο των θετικών επιστηµών. Ο άξονας 
αυτός θα πρέπει να στοχεύει στην οικοδόµηση διαχρονικών γνώσεων που αφορούν σε 
έννοιες, αντικείµενα και διαδικασίες (π.χ. υλικό, λογισµικό, λογισµικό συστήµατος, 
αρχείο, αναπαράσταση της πληροφορίας, επεξεργασία δεδοµένων, αλγόριθµος, 
µοντελοποίηση, προγραµµατιστικές δοµές κ.λ.π.).  
Η Πληροφορική ως µεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων: Τα σύγχρονα εργαλεία 
παρέχουν νέες µεθοδολογίες επίλυσης προβληµάτων (π.χ. υπολογιστικά φύλλα, βάσεις 
δεδοµένων, νέα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα κ.λ.π.) που απαιτούν την ανάπτυξη 
νέου τύπου δεξιοτήτων από τους µαθητές. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της 
εµπλοκής των µαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες που θα έχουν ως σκοπό την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα (επεξεργασία δεδοµένων, 
σχεδιασµός και υλοποίηση αλγορίθµων, µοντελοποίηση λύσεων, προγραµµατισµός 
υπολογιστών,  δηµιουργικότητα) και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (κριτική και 
αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα, διερευνητική-συνεργατική µάθηση). 
Η Πληροφορική ως εργαλείο: Φαίνεται ότι υπάρχει ακόµη αναγκαιότητα επέκτασης 
και εµβάθυνσης των γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων που, ενδεχόµενα, κατέχουν 
οι µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µέσα από το οικογενειακό ή το κοινωνικό 
τους περιβάλλον. Υπάρχει, επίσης, ανάγκη το δηµόσιο σχολείο να καλύψει ενδεχόµενες 
ανισότητες, προσφέροντας ευκαιρίες για εξοικείωση µε τους υπολογιστές στα παιδιά 
που δεν τις έχουν για λόγους κοινωνικούς, οικονοµικούς ή άλλους. Βασικός στόχος, για 
όλους τους µαθητές, πρέπει να είναι η καλλιέργεια διαχρονικών τεχνικών δεξιοτήτων 
εξοικείωσης και χειρισµού των σύγχρονων υπολογιστικών περιβαλλόντων (λειτουργικό 
σύστηµα, λογισµικά γενικής χρήσης, αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφορίας κ.λ.π.). 
Το σηµερινό σχολείο θα πρέπει να προετοιµάζει κατάλληλα τους µαθητές και να 
παρέχει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες στην Πληροφορική. Στην παρούσα φάση, 
τουλάχιστο, και παρά τις σηµαντικές προσπάθειες του εκπαιδευτικού µας συστήµατος 
(π.χ. Προγράµµατα «Οδύσσεια» και «Κοινωνία της Πληροφορίας»), φαίνεται να µην 
είναι εφικτή η κάλυψη του στόχου αυτού µέσα από την ευρύτερη διάχυση των ΤΠΕ σε 
όλο το φάσµα του Προγράµµατος Σπουδών.  
Η Πληροφορική ως κοινωνικό φαινόµενο: Κριτική επισκόπηση και αξιολόγηση των 
σύγχρονων εφαρµογών της Πληροφορικής µε αναφορές στον κοινωνικό, εργασιακό, 
εκπαιδευτικό, επιστηµονικό και πολιτιστικό τοµέα. Απόκτηση ευρύτερης παιδείας και 
κουλτούρας γύρω από την Πληροφορική. Σύµφωνα µε την προσέγγιση της ACM 
(1997), όπως οι µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µελετούν τις φυσικές 
επιστήµες, ώστε να κατανοήσουν το φυσικό κόσµο και τις δυνατότητες παρέµβασής 
τους σ’ αυτόν, έτσι θα πρέπει να µελετήσουν την επιστήµη και τις τεχνολογίες των 
υπολογιστών ώστε να εµπεδώσουν το νέο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό 
περιβάλλον που διαµορφώνεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 
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Συµπερασµατικά, η Πληροφορική ως αντικείµενο γενικής παιδείας στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση έρχεται να υποστηρίξει τρεις γενικότερους εκπαιδευτικούς 
σκοπούς: 
Γνώσεις: Κατανόηση βασικών εννοιών και απόκτηση διαχρονικών γνώσεων στην 
Πληροφορική. 
∆εξιότητες: ∆ιαχρονικές δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων µε χρήση ειδικών λογισµικών 
και ανάπτυξη προγραµµάτων. 
Ικανότητες: Χρήση λειτουργικών περιβαλλόντων, επεξεργασία κειµένου, υπολογιστικά 
φύλλα, βάσεις δεδοµένων, παρουσιάσεις, σύνδεση σε δίκτυο, πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο, 
επικοινωνία κ.λ.π. 
 
Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, ο Προγραµµατισµός αποτελεί βασική συνιστώσα 
ενός σύγχρονου Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής για τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση (ACM 2003). Είναι σηµαντικό ότι ανάλογη προσέγγιση χαρακτηρίζει και το 
ΕΠΠΣΠ (ΥΠΕΠΘ 1998), όπου ο προγραµµατισµός αντιµετωπίζεται ως γνωστική 
δραστηριότητα µε στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Ο 
προγραµµατισµός εισάγεται στο Ενιαίο Λύκειο στα πλαίσια του µαθήµατος 
«Εφαρµογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης, ενώ η διδασκαλία του αποδεσµεύεται από 
τη χρησιµοποιούµενη γλώσσα προγραµµατισµού.. Επίσης, καθιερώνεται το νέο µάθηµα 
«Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ) στη Γ’ Λυκείου 
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, µε στόχο την εισαγωγή στην αλγοριθµική θεωρία και την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων.  

Η διδακτική εµπειρία  αλλά και πολλές έρευνες δείχνουν ότι ο προγραµµατισµός 
αποτελεί, για την πλειονότητα των µαθητών, µια ελάχιστα ελκυστική δραστηριότητα. Οι 
µαθητές δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για το ∆ιαδίκτυο, για λογισµικά γενικής χρήσης 
και, κυρίως, για τα ηλεκτρονικά παιγνίδια. Από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού, η 
διδασκαλία του προγραµµατισµού αποτελεί µια δύσκολη αλλά ταυτόχρονα 
ενδιαφέρουσα εργασία, ιδιαίτερα όταν αφορά σε µαθητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Συχνά διατυπώνονται απόψεις που θέτουν υπό αµφισβήτηση την 
παιδαγωγική αξία της, ιδιαίτερα για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η 
αντίληψη αυτή φαίνεται να είναι έντονη και σε εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής. Από 
έρευνα που έγινε σε δείγµα 83 καθηγητών Πληροφορικής Λυκείου από επτά νοµούς της 
χώρας, διαπιστώθηκε ότι περίπου 2 στους 3 αξιολογούν τη διδασκαλία των αρχών του 
προγραµµατισµού ως τον λιγότερο σηµαντικό διδακτικό στόχο του Προγράµµατος 
Σπουδών Πληροφορικής (Τζιµογιάννης 2002). Στην ίδια έρευνα, µόνο το 19% των 
εκπαιδευτικών αξιολογεί τη διδασκαλία του προγραµµατισµού και την αλγοριθµική 
επίλυση προβληµάτων ως σηµαντικό διδακτικό στόχο, ενώ το 47% θεωρεί ως βασικό 
διδακτικό στόχο το χειρισµό των Windows και λογισµικών γενικής χρήσης. Από 
πρόσφατη έρευνα σε 288 µαθητές Γ’ τάξης Λυκείου, από τρεις πόλεις της χώρας,  
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προέκυψε ότι το 42,7% δεν έχει διδαχθεί καθόλου προγραµµατισµό στο Γυµνάσιο και το 
69,8% στο Λύκειο (Τζιµογιάννης, Πολίτης & Κόµης 2005). 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ένα αυξανόµενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
ενδιαφέρον για τον προγραµµατισµό στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κυρίως, µέσα από 
το µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον της Γ’ Λυκείου 
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, το οποίο εξετάζεται στις πανελλαδικές εξετάσεις 
εισαγωγής στα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

 
Οι γνώσεις στον προγραµµατισµό 

Η γνωστική αξία του προγραµµατισµού έχει επισηµανθεί ήδη από τις αρχές τις 
δεκαετίας του ’80. Ο προγραµµατισµός θεωρείται ένα αποτελεσµατικό µέσο για τη 
διδασκαλία βασικών εννοιών που βρίσκουν εφαρµογή στα Μαθηµατικά, στη Φυσική 
και στη Λογική (Papert 1980, Howe et al. 1989) και τη µεταφορά δεξιοτήτων επίλυσης 
προβληµάτων σε άλλα γνωστικά πεδία (Ennis 1994, Pirolli & Recker 1994). Για 
παράδειγµα, κατά την επίλυση προβληµάτων σε προγραµµατιστικό περιβάλλον, 
χρησιµοποιούνται θεµελιώδεις έννοιες (όπως µεταβλητή, δοµή επιλογής, δοµές 
επανάληψης, διαδικασία κ.λ.π.), οι οποίες είναι δύσκολο να οικοδοµηθούν από τους 
µαθητές µε τα παραδοσιακά διδακτικά αντικείµενα και µέσα.  

Ο προγραµµατισµός ως γνωστική δραστηριότητα περιλαµβάνει την πρόσκτηση και 
την αποτελεσµατική εφαρµογή τριών αλληλοεξαρτώµενων µορφών γνώσης (Bayman & 
Mayer 1988, Pair 1990, Τζιµογιάννης 2003): 
α) Συντακτική γνώση 
Είναι η γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών µιας γλώσσας προγραµµατισµού και των 
κανόνων χρήσης της. 
β) Εννοιολογική γνώση 
Η εννοιολογική γνώση αφορά στην πλήρη κατανόηση των προγραµµατιστικών δοµών 
και αρχών. ∆ιακρίνεται στη σηµασιολογική (semantic) και στη σχηµατική 
(schematic) γνώση. Η σηµασιολογική γνώση βασίζεται σε ολοκληρωµένα εννοιολογικά 
µοντέλα για το σύστηµα του υπολογιστή, το τι συµβαίνει στο εσωτερικό του κατά την 
εκτέλεση των εντολών του προγράµµατος, για την έννοια της µεταβλητής, τις δοµές 
επιλογής και επανάληψης κ.λ.π. Η σχηµατική γνώση συνίσταται στο ρεπερτόριο 
ρουτινών και αλγορίθµων που διαθέτει και µπορεί να εφαρµόσει ο µαθητής. Σε αντίθεση 
µε τους µαθητές, οι έµπειροι προγραµµατιστές έχουν ένα µεγάλο, δοµηµένο σύνολο 
ρουτινών που είναι σε θέση εύκολα να ανακαλέσουν και να εφαρµόσουν σε νέες 
καταστάσεις. 
γ) Στρατηγική γνώση (µεταγνώση) 
Είναι η ικανότητα εφαρµογής των συντακτικών και εννοιολογικών γνώσεων για την 
επίλυση αυθεντικών προβληµάτων στον προγραµµατισµό. Βασίζεται στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (ανάλυση-σύνθεση, διατύπωση συνθηκών και αιτιακών 
συσχετισµών κ.λ.π.) για το σχεδιασµό προγραµµάτων και στην ικανότητα µεταφοράς 
δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων από/σε άλλα γνωστικά αντικείµενα.  
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Σύµφωνα µε το ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών της Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ 1998), και 
σε αντίθεση µε τις προσεγγίσεις των προηγούµενων Π.Σ., δεν δίνεται έµφαση στις 
συντακτικές γνώσεις και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται, αλλά στις εννοιολογικές γνώσεις και στις 
σχετικές δεξιότητες αλγοριθµικής επίλυσης προβληµάτων. Αυτό αναδεικνύεται µε 
επιτυχία στο σχεδιασµό του µαθήµατος ΑΕΠΠ όπου προτείνεται η χρήση στη 
διδασκαλία ενός περιβάλλοντος ψευδογλώσσας (ΓΛΩΣΣΑ). 
 
Γνωστικές δυσκολίες των µαθητών 

Σε αντίθεση µε τα πεδία της ∆ιδακτικής των µαθηµατικών και των φυσικών 
επιστηµών, όπου έχει αναπτυχθεί ένα συνεπές πλαίσιο γνώσεων σχετικά µε τον τρόπο 
που κατανοούν και µαθαίνουν οι µαθητές τις έννοιες των αντικειµένων αυτών, οι 
διδάσκοντες του προγραµµατισµού µόλις τελευταία ξεκινούν να λαµβάνουν υπόψη τους 
σύνθετους παράγοντες (γνωστικούς, παιδαγωγικούς και κοινωνικούς) που παρεµβαίνουν 
στη µάθηση. Στη δεκαετία του ’80 η έρευνα επικεντρώθηκε στην ψυχολογία του 
προγραµµατισµού και έχει δώσει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τις εναλλακτικές 
αντιλήψεις φοιτητών (αλλά και µαθητών) για τις υπολογιστικές δοµές (Soloway & 
Spohrer 1989, Green 1990) και τις εννοιολογικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά 
την εφαρµογή των βασικών υπολογιστικών δοµών για την επίλυση προβληµάτων σε 
περιβάλλον προγραµµατισµού (Samurçay 1989, Soloway & Spohrer 1989, Green 1990). 
Πολλοί µαθητές, ακόµη και φοιτητές, δεν µπορούν να γράψουν ολοκληρωµένα και 
λογικά ορθά προγράµµατα ακόµη και µετά από πολλά µαθήµατα στον προγραµµατισµό. 
Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί στη χώρα µας σχετικά µε τις παρανοήσεις 
µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στον προγραµµατισµό, όπως είναι η έννοια 
της µεταβλητής (Τζιµογιάννης & Κόµης 2000) και του πίνακα (Τζιµογιάννης & 
Γεωργίου 1998), και τις δυσκολίες στην εφαρµογή της δοµής επιλογής για την επίλυση 
απλών προβληµάτων (Τζιµογιάννης & Κόµης 1999). 

Επιχειρώντας να κωδικοποιήσουµε το πλέγµα δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι 
µαθητές της δευτεροβάθµιας στον προγραµµατισµό, επισηµαίνουµε τα εξής:   
1. Η διδασκαλία του προγραµµατισµού περιλαµβάνει πολύ περισσότερα πράγµατα από 

τη διδασκαλία του συντακτικού και της σηµασιολογίας µιας γλώσσας 
προγραµµατισµού. Οι µαθητές πρέπει να γνωρίζουν πώς συνεργάζονται και πώς 
λειτουργούν τα δοµικά εργαλεία µιας γλώσσας για την επίλυση ενός προβλήµατος. 
Για παράδειγµα, ένα πρόγραµµα απαιτεί το χειρισµό πολλών αφηρηµένων οντοτήτων 
που έχουν µικρή σχέση µε τα στοιχεία της καθηµερινής εµπειρίας του µαθητή (π.χ. 
λογικά δεδοµένα, εµφωλευµένες δοµές επιλογής, βρόχος, µετρητής, αρχικοποίηση 
µεταβλητής, δείκτης πίνακα, αναδροµή κ.α.). Οι προγραµµατιστικές οντότητες 
αφορούν, αφενός, στη χρησιµοποιούµενη γλώσσα προγραµµατισµού και, αφετέρου, 
στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση κατάλληλων συνδυασµών 
δράσεων, σε κάθε πρόγραµµα χωριστά. 

2. Υπάρχουν εγγενή χαρακτηριστικά και δυσκολίες στο πεδίο του προγραµµατισµού. 
Συνήθως είναι απαραίτητο να σκεφτόµαστε σχετικά µε δεδοµένα και αλγορίθµους µε 
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τρόπους πολύ διαφορετικούς από αυτούς που σκεφτόµαστε σε άλλες γνωστικές 
περιοχές (π.χ. µαθηµατικά ή φυσική). Έτσι, οι µαθητές συναντούν δυσκολίες να 
εκφράσουν λύσεις που δεν είναι φυσικές επιλογές ή δεν έχουν εξοικειωθεί µε αυτές 
προηγούµενα. Για παράδειγµα, ας συγκρίνουµε τον τρόπο υπολογισµού του 
αθροίσµατος µιας σειράς αριθµών στην Pascal ή στη C, σε σχέση µε τα µαθηµατικά 
ή ακόµη και µε τη συνάρτηση sum που χρησιµοποιεί το Excel.  

3. Οι µαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης του συντακτικού και της 
σηµασιολογίας των εντολών µιας γλώσσας προγραµµατισµού. Για να µπορέσουν να 
χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον για την 
επίλυση προβληµάτων απαιτείται προσαρµογή στην αυστηρότητα σύνταξης και 
δόµησης του προγράµµατος, η οποία είναι εγγενής στον προγραµµατισµό, και αυτό 
δεν επιτυγχάνεται εύκολα. 

4. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη διδασκαλία του 
προγραµµατισµού, τα οποία σχετίζονται µε το ρόλο της µηχανής. Ο υπολογιστής και 
το περιβάλλον προγραµµατισµού έχουν διπλό ρόλο: αποτελούν ένα µηχανισµό ο 
οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη και εκτέλεση άλλων 
µηχανισµών (προγραµµάτων). Ο Du Boulay (1989) έχει εισάγει τον όρο 
εννοιολογική µηχανή (notional machine) για να περιγράψει το ρόλο του 
υπολογιστή στον προγραµµατισµό και τις αντιλήψεις που έχουν οι αρχάριοι γι’ 
αυτόν. Ένα πρόγραµµα που εκτελείται στον υπολογιστή αποτελεί ένα µηχανισµό, ο 
οποίος δεν είναι εύκολα προσιτός στους µαθητές. Σε πολλές περιπτώσεις η έλλειψη 
επαρκών αναπαραστάσεων για τη ροή των δεδοµένων, το ρόλο και τη λειτουργία των 
βασικών µονάδων του υπολογιστή φαίνεται να παρεµβαίνει καθοριστικά στο µοντέλο 
της µηχανής που οικοδοµούν οι µαθητές (Τζιµογιάννης & Κόµης 2004).  

5. Η µελέτη των έµπειρων προγραµµατιστών δείχνει ότι οι προγραµµατιστικές γνώσεις 
είναι οργανωµένες σε σύνθετες εννοιολογικές δοµές και δεν επικεντρώνονται στο 
συντακτικό της χρησιµοποιούµενης γλώσσας. Οι δοµές αυτές περιλαµβάνουν ένα 
ευρύ ρεπερτόριο αλγορίθµων µαζί µε τις σχετικές πληροφορίες και εννοιολογικά 
εργαλεία. Αντίθετα, οι νέοι προγραµµατιστές δεν έχουν αναπτύξει υποδείγµατα 
προγραµµατισµού που να επιτρέπουν ένα καινούργιο πρόβληµα να προσαρµοστεί σε 
µια λύση που είναι γνωστή ή έχει διδαχθεί προηγούµενα. Συνήθως οργανώνουν 
φτωχά τις προγραµµατιστικές τους γνώσεις, σε ένα πλαίσιο προσανατολισµένο στο 
συντακτικό της γλώσσας, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν εύκολα να τις εφαρµόσουν 
για την επίλυση προβληµάτων που δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά. Οι 
περισσότεροι µαθητές έχουν αδυναµίες να λειτουργήσουν αφαιρετικά σε ένα 
πρόγραµµα, να συνθέσουν νέους αλγορίθµους και να προσαρµόσουν εντολές ή 
υπολογιστικές διαδικασίες, αξιοποιώντας αποτελεσµατικά τις προηγούµενες γνώσεις 
τους. Οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες, ώστε οι µαθητές να εµπεδώσουν το 
πρόγραµµα ως µια ενιαία οντότητα, να κατανοήσουν τα κύρια µέρη του και τις 
σχέσεις µεταξύ τους απαιτούν χρόνο και αναπτύσσονται σταδιακά. 

6. Τα συνήθη προγραµµατιστικά περιβάλλοντα και οι γλώσσες προγραµµατισµού που 
χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς έχουν σχεδιαστεί για την ανάπτυξη 
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εφαρµογών και όχι για διδασκαλία. Είναι, συνεπώς, προσαρµοσµένα στο πλαίσιο 
γνώσεων και δεξιοτήτων των έµπειρων προγραµµατιστών, γεγονός που ενισχύει τις 
δυσκολίες και τα εµπόδια που συναντούν οι µαθητές και οι αρχάριοι στον 
προγραµµατισµό. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται µεγάλο 
ενδιαφέρον για τη χρήση στα εισαγωγικά µαθήµατα του προγραµµατισµού 
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (π.χ. MicroWolds Pro, RoboLab) και ‘µικρογλωσσών’ 
(π.χ. Logo, Karel, BlueJ). 

 
∆ιδακτικές προσεγγίσεις 
Παρά το γεγονός ότι τα ζητήµατα που άπτονται της ∆ιδακτικής και της παιδαγωγικής 

προσέγγισης του προγραµµατισµού αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την 
επιτυχηµένη ένταξη του αντικειµένου στο σχολικό πρόγραµµα, φαίνεται ότι στη χώρα 
µας δεν έχουν απασχολήσει σε βάθος την εκπαιδευτική κοινότητα και τους άµεσα 
σχετιζόµενους φορείς. Οι γενικότεροι προσανατολισµοί της ∆ιδακτικής της 
Πληροφορικής δεν µπόρεσαν να κατευθυνθούν προς τους εκπαιδευτικούς της πράξης. 
Ως βασικοί λόγοι µπορούν να θεωρηθούν: 
1. Η έλλειψη, από τη µεριά της πολιτείας και των φορέων της, οργανωµένων 

πρωτοβουλιών και δράσεων για την αποτελεσµατική υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
Πληροφορικής 

2. Ο εγκλωβισµός των εκπαιδευτικών στις εµπειρικές διδακτικές προσεγγίσεις και η 
επιφυλακτικότητα ή άρνηση για ενηµέρωση 

3. Η περιορισµένη συµµετοχή των εκπαιδευτικών της πράξης στο σχεδιασµό ή/και στην 
υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και καινοτόµων διδακτικών προσεγγίσεων 

4. Η υποτίµηση της σηµασίας των πορισµάτων της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής και η 
αδυναµία διάχυσης του ερευνητικού έργου  στα σχολεία της χώρας. 
Το σύγχρονο παιδαγωγικό και µαθησιακό πλαίσιο έχει επηρεαστεί σηµαντικά από 

τις θεωρίες του εποικοδοµισµού. Βασική αρχή του εποικοδοµισµού είναι ότι η γνώση 
οικοδοµείται από τους ίδιους τους µαθητές και δεν µεταφέρεται παθητικά από τις 
διαλέξεις του διδάσκοντα ή τα βιβλία. Οι µαθητές οικοδοµούν τις νέες γνώσεις 
συνδυάζοντας τον κόσµο των εµπειριών µε τις προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές και τα 
νοητικά µοντέλα που διαθέτουν. Κύριοι άξονες των εποικοδοµιστικών διδακτικών 
προσεγγίσεων είναι η εκτίµηση των προϋπαρχουσών γνώσεων και αντιλήψεων των 
µαθητών και η οργάνωση διδακτικών-µαθησιακών δραστηριοτήτων που ευνοούν την 
ανακαλυπτική µάθηση και τη συνεργατική µάθηση. Βασικό χαρακτηριστικό των 
παραπάνω προτάσεων είναι ο πλουραλισµός και η πολλαπλότητα των 
χρησιµοποιούµενων µεθόδων, µέσων και περιβαλλόντων διδασκαλίας του 
προγραµµατισµού, προσφέροντας στους µαθητές δυνατότητες διαπραγµάτευσης των 
ιδεών τους σε ένα ανοιχτό πλαίσιο κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.  

Η διδασκαλία του προγραµµατισµού στο πλαίσιο των αρχών  του εποικοδοµισµού 
έχει αποτελέσει αντικείµενο ενδιαφέροντος από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 (Papert 
1980) και µελέτης τα τελευταία χρόνια (Ben-Ari 2001, Κόµης 2001). Τελευταία, 
αναπτύσσεται έντονο ενδιαφέρον για το σχεδιασµό δραστηριοτήτων διδασκαλίας του 
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προγραµµατισµού που βασίζονται στη διερευνητική µάθηση (Ramadhan 2000, Kolikant 
& Pollack 2004) και στη συνεργατική µάθηση (Γρηγοριάδου κ.α. 2004). Οι Willliams & 
Kessler (2000) αναφέρουν ότι η συνεργασία µεταξύ των µαθητών αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα στη µάθηση του προγραµµατισµού. Οι προσεγγίσεις αυτές δίνουν έµφαση 
στον παιδαγωγικό σχεδιασµό της διδασκαλίας του προγραµµατισµού και στη 
µετατόπιση από το συντακτικό στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων 
(αναλυτική σκέψη, αφαιρετική σκέψη, µοντελοποίηση λύσεων). Στην κατεύθυνση αυτή 
προτείνεται ο σχεδιασµός κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών και εκπαιδευτικών 
περιβαλλόντων προσοµοίωσης (Jehng, Tung & Chang 1999).  
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Στην κατεύθυνση της ολοκληρωµένης προσέγγισης του σχεδιασµού της διδασκαλίας 
έχει προταθεί για τις φυσικές επιστήµες από τον Shulman (1986) η Γνώση 
Παιδαγωγικού Περιεχοµένου (Pedagogical Content Knowledge), η οποία αποτελεί 
µια σύνθεση παραγόντων που αφορούν στο περιεχόµενο, στο διδασκόµενο και στον 
διδάσκοντα. Η Γνώση Παιδαγωγικού Περιεχοµένου (ΓΠΠ) διαφέρει από τη γενική 
παιδαγωγική γνώση, τους διδακτικούς σκοπούς και τα γενικά χαρακτηριστικά των 
µαθητών. Περιλαµβάνει τη γνώση του περιεχοµένου διδασκαλίας αλλά και των 
τρόπων αναπαράστασης και οργάνωσης του αντικειµένου, οι οποίοι το καθιστούν 
κατανοητό από τους άλλους (διδασκόµενους).  

Ειδικότερα, στο πεδίο της διδασκαλίας του προγραµµατισµού η ΓΠΠ αφορά: 
1. Στο µετασχηµατισµό και στην αναπαράσταση του περιεχοµένου διδασκαλίας, ώστε 

να είναι κατανοητό από την οµάδα-στόχο (µαθητές, φοιτητές κ.λ.π.). 
2. Στη µελέτη και κατανόηση των ειδικών γνωστικών δυσκολιών και παρανοήσεων 

των διδασκόµενων σχετικά µε το αντικείµενο. 
3. Στη γνώση των διδακτικών στρατηγικών που είναι αποτελεσµατικές για την επίτευξη 

των γνώσεων και δεξιοτήτων του προγραµµατισµού. 
Είναι προφανές ότι η ΓΠΠ αφορά στη διδασκαλία του αντικειµένου και διαφέρει 

σηµαντικά από τη γνώση του προγραµµατισµού αυτού καθαυτού. Ουσιαστικά, 
διαφοροποιεί τον διδάσκοντα από έναν ειδικό προγραµµατιστή που δεν ασχολείται µε τη 
διδασκαλία.  

Οι Magnusson et al. (1999) έχουν προτείνει ένα µοντέλο ΓΠΠ για τη διδασκαλία 
των φυσικών επιστηµών, το οποίο προσδιορίζεται από πέντε παραµέτρους. Το µοντέλο 
αυτό, προσαρµοσµένο στη διδασκαλία του προγραµµατισµού, περιλαµβάνει τις εξής 
συνιστώσες (Σχήµα 1): 
• Γνώση του περιεχοµένου διδασκαλίας 
• Γνώσεις και αντιλήψεις για τους σκοπούς, τους στόχους, τα µέσα και τις 

στρατηγικές της διδασκαλίας του προγραµµατισµού σε κάθε βαθµίδα (γνώση των 
Προγραµµάτων Σπουδών) 



3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

• Γνώση των τρόπων κατανόησης, των αντιλήψεων, των δυσκολιών και των 
παρανοήσεων που συναντούν οι µαθητές σε συγκεκριµένες ενότητες του 
προγραµµατισµού 

• Γνώση κατάλληλων τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, των διδακτικών µέσων 
που είναι διαθέσιµα και αποτελεσµατικών διδακτικών στρατηγικών για κάθε 
ενότητα 

• Γνώσεις και αντιλήψεις για τους τρόπους αξιολόγησης της επιστηµονικής 
βιβλιογραφίας σχετικά µε τον προγραµµατισµό και τη διδασκαλία του. 

 
 
 
 Γνώση Παιδαγωγικού Περιεχοµένου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

στρατ  µέσα 

Περιεχόµενο ∆ιδακτικοί στόχοι, µέσα και 
στρατηγικές 

Γνώσεις και αντιλήψεις για τους 
τρόπους που οι µαθητές κατανοούν 

τον Προγραµµατισµό 

Γνώσεις και αντιλήψεις για τις 
κατάλληλες διδακτικές 

ηγικές και

Γνώσεις αξιολόγησης της 
επιστηµονικής βιβλιογραφίας 

Γνώση των Π.Σ. του 
Προγραµµατισµού 

Σχήµα 1:  Μοντέλο Γνώσης Παιδαγωγικού Περιεχοµένου για τον προγραµµατισµό 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η επιτυχής διδασκαλία του προγραµµατισµού στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

αποτελεί ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο έργο. Η διερεύνηση των πολλαπλών πτυχών 
του δεν εξαντλείται στην παρούσα εργασία. Είναι όµως απαραίτητο να προσδιορίσουµε 
ποιες παράµετροι είναι ουσιαστικές, ποιες επιθυµητές και ποιες µπορούν να είναι 
αποτελεσµατικές στην πράξη. Η αναγκαιότητα για την περιγραφή ενός παιδαγωγικού 
πλαισίου διδασκαλίας της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση της χώρας µας 
είναι σήµερα επιτακτική. Η παιδαγωγική προσέγγιση του προγραµµατισµού θα πρέπει να 
τεκµηριωθεί στη βάση των πορισµάτων της θεωρίας και της έρευνας, έτσι ώστε να 
βοηθήσει στην αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς των νέων διδακτικών στρατηγικών και, 
τελικά, στην αποτελεσµατική εφαρµογή τους στην πράξη.     
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Η προετοιµασία και η υποστήριξη του εκπαιδευτικού της Πληροφορικής αποτελεί τον 
πρωταρχικό και καθοριστικό παράγοντα της παιδαγωγικής προσέγγισης του 
προγραµµατισµού και της Πληροφορικής, γενικότερα, στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Είναι αλήθεια ότι ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής, παρότι έχει συµβάλει σηµαντικά 
στο εγχείρηµα  της ένταξης των ΤΠΕ στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, δεν 
βοηθήθηκε όσο θα έπρεπε ώστε να βελτιώσει το έργο του και το συνακόλουθο 
εκπαιδευτικό αποτέλεσµα. Οι ανάγκες επιµόρφωσης εντοπίζονται, όχι µόνο στο 
παιδαγωγικό επίπεδο αλλά και σε αυτό της ενίσχυσης και επικαιροποίησης των 
τεχνολογικών γνώσεων, λαµβανοµένης υπόψη και της µεγάλης ανοµοιοµορφίας που 
έχουν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ως προς τις βασικές τους σπουδές. 
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται ένα ολοκληρωµένο µοντέλο οργάνωσης, το οποίο 

θα αξιοποιεί τα πορίσµατα της ∆ιδακτικής, της εκπαιδευτικής έρευνας και της 
αξιολόγησης των επιµέρους παραµέτρων, µε απώτερο στόχο το σχεδιασµό των 
κατάλληλων παρεµβάσεων σε επίπεδο Προγραµµάτων Σπουδών, διδακτικών 
στρατηγικών και µεθοδολογιών, υποστήριξης των εκπαιδευτικών της πράξης και 
λειτουργικής οργάνωσης στο σχολικό περιβάλλον. Το πλαίσιο αυτό µπορεί να 
διαρθρωθεί σε τρεις άξονες µελέτης, έρευνας και εφαρµογής: 
α) Πρόγραµµα Σπουδών 
Απαιτείται η µετατόπιση του κέντρου βάρους από τη χρήση των βασικών λογισµικών 
γενικής χρήσης και η ανάδειξη της αλγοριθµικής και του προγραµµατισµού ως βασική 
συνιστώσα του Προγράµµατος Σπουδών γενικής παιδείας. Η προσαρµογή στην 
ελληνική πραγµατικότητα της προσέγγισης που ακολουθείται στο Ισραήλ, όπου η 
έµφαση δίνεται στον προγραµµατισµό (Gal-Ezer & Harel 1999), µπορεί να αποτελέσει 
ένα καλό παράδειγµα πλαισίου ένταξης του αντικειµένου στο Π.Σ.. Παράλληλα, 
προτείνεται η καθιέρωση ενός βασικού µαθήµατος στην Α’ Λυκείου µε ενδεικτικό τίτλο 
«Εισαγωγή στην Πληροφορική» και έµφαση στις βασικές αρχές της επιστήµης των 
υπολογιστών και στην αλγοριθµική επίλυση προβληµάτων. Το µάθηµα ΑΕΠΠ φαίνεται 
ότι έχει δώσει θετικά δείγµατα γνωστικής σπουδαιότητας για τους µαθητές της Γ’ τάξης 
του Λυκείου και κρίνεται σκόπιµο να επεκταθεί και στη Θετική Κατεύθυνση. 
β) Οργάνωση του πλαισίου ΓΠΠ για τον προγραµµατισµό 
Η εκπαιδευτική έρευνα θα πρέπει να καταγράψει και να κωδικοποιήσει τις βασικές 
γνωστικές δυσκολίες, αντιλήψεις και των παρανοήσεις που έχουν οι µαθητές της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τις βασικές προγραµµατιστικές δοµές και λειτουργίες. 
Η οργανωµένη καταγραφή των γνώσεων και δεξιοτήτων που, τελικά, αποκτούν οι 
µαθητές ως αποτέλεσµα της διδασκαλίας του προγραµµατισµού µπορεί να αξιοποιηθεί 
ουσιαστικά, συµβάλλοντας στο σχεδιασµό των παρεµβάσεων που απαιτούνται στη 
διδασκαλία και την οργάνωση του αντικειµένου. 
Η οργάνωση των διδακτικών στρατηγικών πρέπει να περιλαµβάνει  
• Το σχεδιασµό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και περιβαλλόντων 

διδασκαλίας και εξάσκησης των µαθητών (εκπαιδευτικό λογισµικό, 
προγραµµατιστικά περιβάλλοντα κ.λ.π.). 
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• Το σχεδιασµό και την αξιολόγηση ενός ευρύτατου ρεπερτορίου διδακτικών σεναρίων 
και στρατηγικών για τον προγραµµατισµό, τα οποία θα είναι διαθέσιµα στους 
εκπαιδευτικούς. 

γ) ∆ράσεις επιµόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών 
Είναι προφανής η σηµασία της οργανωµένης και ουσιαστικής επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών της Πληροφορικής (Γνώση Παιδαγωγικού Περιεχοµένου, διάχυση των 
πορισµάτων της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής, ανανέωση και εµβάθυνση γνώσεων του 
αντικειµένου). Στην κατεύθυνση αυτή µπορούν να συµβάλλουν καινοτόµες δράσεις 
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των εκπαιδευτικών της πράξης, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ (συνεχής υποστήριξη και επικοινωνία, εξ 
αποστάσεως επιµόρφωση, κοινότητες µάθησης και πρακτικής εκπαιδευτικών 
Πληροφορικής, ερευνητικά αναπτυξιακά προγράµµατα µε τη συµµετοχή των 
εκπαιδευτικών). Τέλος, είναι αυτονόητη η υιοθέτηση ευρύτερων εκπαιδευτικών 
πολιτικών συνεργασίας και αλληλεπίδρασης όλων των εµπλεκόµενων φορέων 
(ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Επιστηµονικές Ενώσεις, διδάσκοντες, ερευνητές 
του πεδίου της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής). 
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